


 ٍساّطلا يف ٌةَكَمّسلا

 كنِكْمُيو ٠ ليوطط توب امنيسلا ,عارتتا بف ةكرحَتملاَروَصلا سائلا فرع دق
 قولا َنِم ةقاطب اذ - نتا ترا رع كا نم ءيش نص ا

 . اًساط رخخآلا هجولا ىلعو هك اهيهجَو ٍلَخُأ ىلع مسراو (مس ؟ ا>مساك) ىّوقملا

 رعياصأ نب اروديل زاكيزا يَوَرَحِمَح نيسوتَح ةقالقإلا يتتاج ٍِنَصتنُم يف "تي

 ! ساّطلا َلِخاد ُةَكَّمّسلا ودْبَت فيك



 نم رخآ لاثم لِي ام ينو « ِرَّصَبْلا_عادجخ ْنِم ٌعْوَن .عقاولا يف يح حرم رس

 : َةيِرَصَبلا عدلا وذه

 ٍدَحأ ىلع ماو مس »اهي لوط نق 1

 هنو

 دوعلا مرْباو ٍريِدتسُم روع ٍبّقَش يف ةقاطبلا لخذأ ٠ اًيرانك رخخآلا ىلَعو اَّضَقَق اهْيَهْجَم

 ! ٍصَمَملا ليخاد يرانكلا َرَهْظَيَ ىوْضُقلا دعاسلاب فتحا رح انهنو
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 اتلعللا ا ماع هجرعااب
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 اذومك ارتلكنإ ىف عبط - ةطوفحم عيطلا قرقح ©
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 ُ م
 "ل

 نديم ١

 لوي يلوروُد نو تروج : فكك
 75 ركل دّواد .موكسر
 ٌبيطتحلا قيفش دّمحأ ٠ ةّييملاب هعضو

 ناك بأ ةّبيك 2-0



 روثلب سلا ُهوبَت « دير ,ليمَج وكِوَك ىلع شيلا مهن

 ريثك يو . ةايحلا ٍتاموقمب ةدوّرتف رح ةسباي قياما فدو ةجهَبلاو

 ةعْئاَلا نشل ٍناولأب انءاس هسْمشلا 5 ع 5 د ا

00 

 3 اهني از قت يو دألا تاك اخ قزم يفلاك يل بح فمما

 : رتتعنَم ىح يتفأو اير 13 81 لإ ورع داقألا انذات
 0 3 تك م ا

 قفشلا ةنولم تاوس َةَّدِع ٍضْرألا وج يف فوَطَت رابغ اياقب ْتلَظو



 ىراحّصلا يف قْمّشلا زاروخلا لحال لوط رس رت را

 . ابلاغ ءاسملا ماسلا ةليحت يذلا رابغلا ريثأتب

 دَّبلا ناسنإلا 5 تح اهتعوَر و حلا رحِسب : ناستالا ٍَش اًناطلو

 اسنإلا 0 راع سما كارت الو . اهدبعو باصنألا اهل 5

 ط ريخستو اهايافخ نشكل ٍتارابتخاو هارد ف رِضاحلا انِرصَع



 ع ع هذ 8

 ؟كشلا انبات نأ دف

 ركزم اف ةبهتلملا تازاغلا َنِم 2 يهو :نشفلا نه د انيتأَي

 ا را ايل مجَحلا سوم انجري : ةيشّشلا ةعوضجتلا

 0 رقاطلاو قايحلا 0 نا رض 0 نم 0

 و ع

 علق يف قئاقد نأ 59 قِرَسيو روك 50 16 قار 3

 عربات ٍِنْرَقلا لئاوأ ىتَح ءالقلا رحت ءْزربصلا ةط اتلع ل ةفاسَملا كل

 ام يأ ةيناثلا يف رثموليك فْلُأ ٠ ب ءاوهلا يف ِءوضلا ةَعْرْس ُرَدَقو . شع

 ال عر يو - - ةفصنو ارم م 8 ضألا ِخ نارَوَدلا لِداعُي
 يعاوا 26

 ةرئاط ةعّرس نأ ٌركذت ةئراقمْلِل) . ةتقوملا ةعاسلاب اهتيقزت نكمي

 . (قيزاثلا يف رتموليكلا راشْعَأ ةّئِس ىلاوح ّيِه دزوكثوكلا

 101 25ت222522222- - - .بتتا##لاةخ

 (يجراخلا ءاضقلا نم ٍداَوُدْبَي اك) اهلايخو ُسْمْشلا



 0 © «٠
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 58 * وا < 3

 ىلا 5 ع ِك 4 0

 0 3 و 5 . 3

 8 0 اب . 5 ف
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 ال م
 اروص قلو اهنم ٌريثكلاو تشل 0 0 ام موجنلا 0

 مهيادختساب نيك َفشتكا دقو ال الا ىف اغار ةعئار هش .

 دعب انيلإ ةعطاسلا وجل ةيركأ نأ ركل (يتابوكسلتلا) بِقارَملا
 نا هيا لطخلا رضا قِرغَسيو ؛ (سروطت افلأ) ٍراضَح َوُه سمسا 1 هع وى

2 5 

 نأ ينْثَي اذهو - (قيزاث لك رثموليك يفْلَأ 0٠١ اًمطاق) انآِصَيِل تاوتس
 نمو ! تاونَس ,.عيزأ لب هني قطا يذل ءوضلاِب ٍراَضَح ىرَي يك

 ال5 هاندا ي الأتك هارت نحاانإ انتمي دشثا ني حا
 ١ ةتققلت أ دن ةلياك تنتاك ذذإ ام ماسلا دلل



 وصلا يا

 2-2 م 52-5
 26 < ويب معا ىلا 9

 00 ١ - ءاسّم ةبيغَتو اًحابَص سْمّشلا ق

 هر اه ناك رشو قد ينام ل َدْعَب سماد مل يف فكرا تاكل

 هك هل يدر كا
3 

 َوْهَف ءافادلاو ةَيورلا انل خيتي هنْرَك ىلإ ةقاضإلاب ٍسْمَّشلا 0

 ,ناسنإلل يسيئرلا ءاذفلا ٌمَنْصضَم يِه ين ءارضحلا ٍتاتابل ٌيرورَض

 يغو 2 وصلا تر ا نع اهءاذغ تاتا هج . ناويحلاو

 : ُ قول ٍرْدَقلا لع رلوصحلاب اهل ُحَبْنَي يذأ ةاجتالا ُ اًمئاد ومنت

 اذاف , ءّرعلا ٍرَدْصَم وْحَن ةّيلرتملا تانابلا قوس ءاحتنا ٌرِسَفُي اذهو



 نيواعملاو هاجّتإلا ىلإ اهرِدأف مرعب دواء نا كلحك

 ءاحتنإلا دواعي ماو جلا ا لد فك طل ميا ةَعضيِل اهنارو

 00 وم ِهاجّناب

 اليك اهّير اًموادُم) ٍنيعوسأ و دما ا طلطلاا ف 0 هيب عض

 نم و ةَعْطِقِب ٍةَجّرَم تع ل ؟ ءارضخلا اهِتارْوأ قف اذا تر

 0 مل رك ظحالو ماي ةَعضيل قئاقرلا و تكلا

0 

 . ريْغَض قَبَط يف ٍةَبْطَو هدفا َقْوَف ٍداْشّرلاَو لدركلا روز ضعَب ا

 تاع 3 ا ّْمَطْقإ . سو ىوقملا قرولا ( و قودنُص ُي قط

 روزا ءادرإ مواد .ء علا ِهاجّناب ل كالا بلع همم 9

 َربَع ءؤضلا َوْحَن اهقوس ءانِحّناو كروس ءاحتنا رظحال . ماظتناب اهّيقارو



 يي ساب

00 

50 0 

 و تل 52 ولا

 ا يَهَف ٠ :25ألا ىِه ا ةمشنو - رص قودتنو 00 ع

 . رطاخّملا بلجتو فاعلا ءاملاو ءاذغلا داحتا يف

 نيا دقن ىذا وفا .نيقلا ةيكبش ةيباسح نع ةيؤرلا دمعت

 7 سك م2 8.

 ب وأ مسجلا
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 نإ .ٌرِهاَظلا ِنْيَعلا بيكرت ظحالو ةَمتعُم ةفرغ يف ٍةارم يف قدح

 وس نْيَعلا نطاب َنَأِل دَوسَأ ودْيَيو ةّيِحّرْفلا ف هسا ةَحتفلا وه ٌويْوبلا
 مرعب ع

 يي 07 (ِريوُصَتلا ةلآ لخادك اًماَي

 1١٠



 يصل ا هر و 0 2 0 5 م02
 همم ع

 0 ا معا( د02 مك هه ةكيم د 1-7

 ٍتايئرملا روص 0 اهيلعو « نيعلا (رعق وا) ةيفلخ يش 0
 0 سد 37 ه5 2 3

 دل يرق ١ اا هاا (ريوصتلا هل يف مليفلا اهناكو)
 و مه

 0 ام ان مجرتي وهو غامدلا ىلإ ٍتاساسحالا لمحي

 500 من 0 رب ةمعألا ألا علب رأيه رن 1 ا

 ف هر 0 58 رون ُي ىف نيستا 0 اًمئاد 5

 :ةسانحلا ةيكبشإ "فلم هد  ةَرَساس سما لاا 1

 .غاشلاو نيل يق نم
 ىرْسيْلا نّْيعلا 5



 منا سرع نو كر ع <

 نيعلا َلَمَع نيب جذومن

 5 رحل يف اًريعَص اقل بق ا . يِقثلا ءالاب ا افافش اًيجاجُر اًساط ّ

 َمْوَللا تو (قحَرفلا يف ٌريَوبلا 1 ىَوَقَملا قولا نم ْعّيَرُم
 ياللا هةر هي ا 0 ساّطلا ةاذاحمب (نيسيتسالبلاب)

 < | حلب “كيْسَأو ةقرْغلا ومع اهتليتَق لِعشأو حولا ني ةَْوفَم ىلع

 ماد (ةّيكّشلا لكي ةَعْيَشلا ةئماسمب ٍساّطلا ا ىوَعملا قرولا

 0 راس ذل عملا عيار 100 0 قوكشل انامذر اة وَلا

 ةّروصلا و م نوكللا نظل 2 (دّوْسألا وَلا يق) د بقل ريع فلا

 ةيولقمو ٌةرْعَصُم اًضْيأ "يح ٍنْيعلا ةّيكَبْش لَع رولا نإ . ةرَكَصمو ةبولقم
 رعق

 اهمَجَحو ان ةّيِرَصَبْلا تايطعملا ان مجرتي عاملا ّنكلو

 . حيحّصلا هَّجَولا ىلع اهُدْعُبو



 رك نأ ةقيقحلاو . سمادلا مالّظلا يف ةيؤرلا لع ةرداق ططققلا نأ طخ ضبا درقَي
 . تفاخ رون يي دع ةّيورلا نم

 ةّيحلا تانئاكلا يف نوعا

 هلساوت لس ل

 ٌغامدلا طق 3 معلا هاجتألا يك را هي رظاني ناسنألا رِصْب

 ام اذهو - داعتألا دي ةّينالث ةدجاو ةجوُمْدَم ةّروص [همجرتيف نروصلا

 رهط لعل ةدراش نيل ىدمإ "فتاك اذإ اَمأ . ةدَرعُملا يلب: هي

 ور مقشلا ةلاج يهو ٠ نتروص ّصْخُشلا ىريو د هناكم ري 5 اهُفَدَه

 .رفّصلاك رويعلا ا ٌةَيلاغ ةَجودْرُملا ةيورلاو (ةَجودْرُملا يور

 كابسألا نوع ذختيو . ةلفجسم ةلقسُم اهم لك لَمْ ناتراَوم اهانّيمَف ئايحلا

 00 ام ىرتل سارا لْغَأ يف اًعْضَو ٍرحَسلا قاْغَأ يف

 . رابغلا َنِم َنْيَعلا يااا ا يلا

 تاس كاني واهدي ملا 5 رخل ياسا ٍلحّتالو

 . ةقيقذلا

 اننا



 , ةّيفافشلا

 2 2-- 0 ٍحوضوب :2 2 هش نت جالو

 مهما.

 . كلوح نم ةقامّشاللاو ةقافشلا ٍماسْجَألا

 ِءاجّرأ يف ةرشنت اهنكلو مل زل رورمب حّمْسَت ٌماسْجَأ كلانهو

 مقاس حر و ُأهفَش يي ياض هوَ اهرب ةَروُصلا ىرتف فخم

 ! فايق فلا كش ِرَفسُملا ٍجاَجُرلاَك

 لا نم ةمزح ربع أ 00 ةّيفافش رابتخال
 متم قرْجُح يف

 هرل وص نا و

 انفناال وأ ةرددم ةريطتسش دفنت وأ ةمزخك دفنت تناك نإ: ظحالو



58 
 َيَقاَفَش ّفضن ٌهَقَس 5 38

 - ويسب تدم. صمم و يوسو
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 يو .َقاَفَس ريغ وأ ءادثح ايمن ءرَّصلا دفنت ال 5 ُماسْجَألاو

 هضاب « اهارتف اهَوَح ني ءاوقبلا ىلإ اهي طقاّسلا وصلا سكتت

 مسجلا ل رطقاسلا ء ءرشلا ا اهأره ىلاز هما 1 ِ

 ال ٌداكي ةَرارحلا َةَجَرَد َعافَتْرا كل . ٍةيِرارَح ةقاط ىلإ لوحتي ف ُدَمْكَألا

 . (ولاعتشالا ةَجَرَد ىلإ ءْوُضلاب كّمامأ ةلررلا عمنا فوح الفز رك ذي

 . ساّمَح رثمومزتي ,عافتإلا "كلذ 'نَع شكلا كنب نك
 ه1١



 ُلالَّظلا
 وم 5-2

 رلالط اقلام قاومت عقم ةكتاع .ةديدع فورا ايبنلا لك

 . لظلا لايخ اهَتوُمَسُي اوناكو « راتيس ىلع ىمّدلا وأ صاخْشألا

 00 ىف رلالّظلا ا عملا م راغصلا ءاّدعَألل 0

 ةّينامسج ٍعاضوأ ذاختاب رةنيابتم ليثامت 0 الكم لواح . لدتعم ع

 5 .روُشْبطلاب بململا ضْرَأ لَع اهديدحَت كل ليَ "نو بلو ٍةَِتْخُم

 وأ لوطألا هلاح كي ن2 - لالّلا 000008

 اد وأ مخضالا



 .ةوصلا رادصُم صم ىلإ ةبستلاب لا ةاجستا كرد َكلَمجَت ةياملألا وده

 ةوارلا دومع 5 ٍفارْغلَتلا دومع - ل 2/7 ٍتباث ءيش لِظ بقار

 َّ ءتاسيكلا ل مسا عم
0 

1 

 ميلظ

 هين لس للا

 طغت يهو هل 5 1١ ماع تعَبَص 5 يا ةلوزم ريم 0

 ارت ننال اهدومع عافترا ملي ع ٍناَدَق حا

 نييك رم نيل ءاطلا ودي ع وضل 0 نوكي 9 مع
 يو اعو يه ل

 نم الو هطسو نوم ال ٍردصملا رون ُهَلِصَي ال ُدَوَْأ يركرم اًمُدَحَأ -

 بناوج دحأ نم دون هلي اوس لق ”يئاح ٌرحآلاو ؛* اعلا وو 3 ِهِفارْطَأ

 يودي معاضم رون جو ةقرغلا متع ٠ .لَّظلا هش وُهَو ء طقق طقف رّدصَملا

 هو هع

 . ةئراقملل لّظلا هبيشو لَّظلا يقاطن هلع 0 وبل



 رون اهْنَع 0 5 ٍتاحاسم يطع اًلالظ 0 مويغلا يف 1

 7 7 دكت الالظ باحّسلا ٍتاحطان ضعي قل ها نسما

 تاعاس يف ٌةاقْلُملا يح اهُعَسْوأو لالّطلا نا ةَرواجُم . نابم ىلع 1

 رلكذطلا نَيطْل وم معا عن نبع ٍرْضَعلا ره احنا دا ركابل ٍحابّصلا

 كزويوين يف ٍيباحَّس تاحطان



 ْبُجْحَتف رمَقلاو سْمَشلا نيب ضْرألا ُلُخَن اًنيح فوضلا ُهثدْخَ 1

 0 (رتيوليك وضل 0٠١ دمي ىلع) اراها عشا

 تح 6-55 ثدحو صرألا ورع تبحَح تلوم اوال
<2 
0 

 ةزفصتم يف. ويست د ديلا رسل ازمات د

 ل اهي عمم ةلواطلا قر ةناط دج تفويكلا ةماظ نانا

 ىدنبإ نِم رثم وفضي ىلاوَح دثُب لع ينابَرْهَك ٍحابْصِم لباقُم اهْعَضَو
 ودب ىتح اًيجيرات حابطيلا نع ادهْئأو ىرخألا َنيَعلا ضيغأ . كَ

 اهدعأ د يك كر يش ٍمجَحلاب حابصملاو 07

 قمت عا كلا تويكس .حابضملاو نْيعلا ةَتماسمِ

18 



 بقتثلا وذ ٌراظنِملا

 يف ريسَي وصلا نأ اونيبيِل نينسلا تائم ُذْنُم راظنملا اذه َلْثِم كاع عَنَص

 ذاتي لولو اظلرلا ن1 ذي هك نأ كياكتزيو رتبت دوش
 . ةداع رلزتملا يف ةَرقاوَتُم

 نود ٍِبَلُع ِةَحاَتَِب) َرَخآلا اهّقَرط َْنْهاو ةَغراف َةَريَْص ةَينْمَم ةبل خخ
 يدم هروب ةبلعلا يقرط َدَحَأ طع . بوبنألاك َحِبْضُتل (ٍقّداح فاح كَ
 يف سوبدب ةّيندحملا ةَرولا بقتا مث يطاَطَم رطاب رب علا َلوَح اهو
 د يطال رطاب رب اهنتو ٍفافشتسا ةقروب ةَبلعلِل رخآلا َفرطلا طَغ . اهزكَرَم

 ا



 كرو فل ةراتسلا َِ انا راظنولا ل مادختمالو . راظنملل ةداقك

 . كوطلا نم ا 00 ةيلعلا لوح ءادوش
 هع 52 0-8 5
 ٍَعَْشلا بالقلا نم راذح ٍةَمَثعُم قرع يف ٍةَدَضْنِم ىلع ةَعْمَش تبن

 لع .ةّروصلا ا ةعْمَشلا وحن ٌراظنيلا هج وجو رح ف ٍمِجّشاو

 هَل لغأ ني 20 عم نأ ةيولقع 00 0 نا 0

 "د



 تاذ اريماكلا 0 فيشر طبت ٍريوُصَت هلآ عْنَص لك
 ماع 6

 ف كاملا ةبوقثم ِءاذح ةبلع نم ضيبألاو دوسألاِب ريوصتلل بقل

 ا ٍِق 1 ظيرحب ًيفارغوتوف ٍريوُصَت ةَقَرَو اتي اهئناج دع

 تنبت مَ اديج دج هلعلا ٍةَمثعُم قرع يف ِبْْنلل لباقُملا َهَبلعلا بناج

 ورا رتخحل قوقل وقرولا َنِم م اَعَلَع قصاللا رطيرشلاب هلا لوح

 ةقباّسلا برجل يف ام ةَْنْشلا يأ .ريوّْقِل ةزه .اج اريماكلا حيصتف

 قئاقد َرْشَع قلل حتفا مث بقل 0. اهو

 د

 يفارغوتوف ٍريوُصَت قر



 سامع

 1 َقاطنلا نإ ال وعلل ها نارتووفلا ريوصتا قرَو نإ

 اهجلاعو ٍٍضيرَْتلا دعي ةقرولا 2 نك لوحب ء و ٍضَرَعت يذلا

 ٍلئاس ىلع لوصخحلا كلك يك عقلا اّلإو اًَرْوَق تيبثتلاو ريهظتلاب

 ع ا توناح نم تيب

 2 ار م

 ودّيَيَس ع نإ رك ا اذإو . ءْوُضلا نم ل 7

 هيفا ةّيبابص

 اذزا



 ِءْوَضلا ٌراسِكلإ
 كما هاجنا هتكار اذإ كلل 22 6 ةينتم وشن فرحا

 .فاَشَك قوام حابطم ني ذأ ابره وبيج ,حابطم نِ ال روث
 ةيتنلإ ذو هم هل ينتسب تازأ ويملأ زك كزطل ان

 ٌرَخآ ىلإ فاّقَش رطَسو نم ٌلِقَي امدْنِع ٌريكْني وأ ينَحْنَي ءوَصلا ّنِكل
 يف اًدئار (م ١٠"4-ة3ه) مَتيَهلا نب ْنَسَحلا ناكو . ةقاثكلا ِفِلَتْحُم

 ماع لينم دروبلو ُييدْلوملا ماعلا اهلَجَسُي نأ َلْبَق راسكنإلا ةَرِهاظ ةسارد
 م او

 2 7 6. . ىلا مها 3

 دنع يرهاظلا اهءانحنا ظحالو ٍءام بوك يف برش ةشق سيغا



 هما هاج لو ةققلاب يقيم ودي رومقتلا ءزجلا دادي نإ ءىانلا كش
 ىلإ ءاملا َنِم اهلاقتلا َدّْنِع ءْوّضلا ةّعْشَأ راسكلا َوْه بسلا - رومغَملا ِرْيَ
 اوبل

 ةدَضنِملا نع دبا . ٍةدّضْنِم ىلع 'يِماط ٍقَبَط ٍرْمَق يف اصح مَص

 ةقاعا لح هي رفانا رض ةايمخلا ينتْحَت ىتَح ٍقاصحلا ىلإ ُرَظْنت تن كر
 , ٍقيُطلا يف ةيانعب عاملا كل ليز بصي ان عضولا اذه يف ا قطا
 ؟َكِلْذ ٌرْسَقَت ا ؟ ظِحالت اذام

 اذكهو . اهارتق ءاملا ٍحطَس دنع يَحْنَي ةاصحلا نع“ كا
 8 يد 2 ةارلا ى هلَح حيه اني انمح لق أ ةحلبشلا كليو قئادحلا كلي ودي هيما

 يطا تاراظتلا ْتْحَت ِهْجَولا يف دّلجلا طخ ءانحلا ظَحْلَت كِلْذَك



 انا

 تاسدعلا

 (ٍرِهاجّملا) ٍتابوكسوركيم او ٍتاراظنلا يف ةكاسدتلا» مصختت

 نم اه ريغ نحل ٍضرعلا ٍةَرهْجَأو رسال (بقارٌملا) تابوكُسلتلاو

 2 م 1 00 000 ناسنإلا 6-0 ِ الا 0 زوجا

 سال ني رةميتنس لس ا 5

 دع . ءاضيب قو ََحْفَص قوق ءالاب ه ِءِلَم ٍريْغَص ٍنابَطَرَمِ
 حضي ءاملا ىلإ

 نا ان ؟ نييعاعشلل تا اذام .عبْرش شق 0 نِم رطاقن
0 

 م6

تجلا لضفال . ةرلا يِح طفت يف ناطرملا فل نايقالتيو
 ورذه رْجَأ جئ ءا

 ا ةَقرْغ ف ةَبرْجتلا

 غو 2----

 . قروب يةتعألا تشل ةيئام ةسدعك لمع املا ةانط



 ضل يم فلا ك6 ها ا 2 6
 ٍتاسّدع اهيمّسنو فاوحلا يف اهنم طّسولا يف نحت تاسدَعلا ْضْعَب
 د 0 ٠ث 3 أ 37 ف د ا ال

 فاوحلا يف نحنا ىرخأو 2.( ليبقلا اذه نم ةسدع ءاملا نابطرمو) ةَيَلَحَيم
 2 ا 500 ٍِ

 وة دل اسم يلو طسبلا قيايو

 8 نإ و هع . 89 ةنتس <

 ركامسلا ةيبرت ةيعوا تبست
0 0 

 تاسدع ىهو) هذه ةيوركلا

 -ٍ ب 5 ِ 5
 ةضماغ قئارح ي (ةب 7

 هش 57 7 ِس ل 5

 كاّبشلا َةبتَع ىلع ساطلاف . ٍةَددَعَتم ##

 يف ارعَرَك دش ةثيأ تي
 هَ

 3 7 ند اا 0 2
 . بهتلتف ءالثم ء ةداجس ىلع ةروب 9

 ٍقيرح نم مكو . ةقراح ٍتاسَدَع

 . ينانَقلا بوعك ٌهُبَبَس ناك ةّباغ ين
0" 



 : دْبتو ةربكملا ٍةَسَدَعلا وأ ريبكتلا َةَسَدَعب ابلاغ ةَقراحلا ةسّتنعلا فم

 أ نس طبل را تشو ل 00

 . ةقيقذلا

 020 ه4 نمسا
 هاون دمحم

 بع بع رع س8 رق زو 6

 حض .ءالب األ يطل نب يو نم كم وسع ْنُص عيت

 ريبخت هوه دق .رتابكلاو فورحلا مْجبَح "ظحالو مدخل فلك

 لخاد كسا ىلصالا اهسايق مم يعم ةمِلك ةنراقُمب د

 « ربكم ٍةَسدَمَ لمَ هيلا يف هللا نإ . جتانلا َريبْكَتلا رظحالو

 اا ةقفما تال 1 ل كفك قفل أنا مافن ع

 ع
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 معو كن
 ا 0 حد

 دك ني باع طيش كا قرم طا

 لفي يورك الكس ذِحَتو طيرشلا لَ ال هربا نإ ءام ةريَطُق برش
 ل ل

 يدا وذه ٌمدلْخَتْسإ . ةريغص يورك ٍةَسْدَعك ُلَصْعَتَو يحْلسلا رول

 .ءارضخ تابت ةقرو يف ليصافتلا ةَسارِدِ



 و 5-1-3

 * تاراظنلا

 . ةيانعلاو ماههإلا َّنِم اهّمَح نّيعلا ءاطغإ هيحصل تابجاولا ٌدَهَأ
 را ا ا 0ع 0 مهر راسم 8 2 5520282

 (كلذ نق يفور ةيورلا ىف ةدمدلو ةادشلا ةصقنب ةلرطت نآب دشن اهدنعف

 و 52 2 تاكح 0-3 ا

 نوكي دقو .جالعلا فِصَيو َكِيِنْيَع صخفتل نويعلا بيبط ةرايزب َكّيلَع
 22 3-- تاكا ا هل و20 ع دا

 هيو .ةيو | حيحصتل - تاراظنلا ادختسا هلك وا العلا اذه رضعب ر

 را 2 0 0 3 0 2 2 1

 ٍرصِق) ٍرَسَحلا يف اك اهّماما ال ةيكبشلا ىلع ةروصلا عقت نا يغَبنَي ٍةَديدَّسلا

 . (ِرَصَبلا دَم) حرطلا يف اى اهفلخ الو (رظنلا

 ةيرتلل كالا درر ا د ها الا ا ا
 5 5 م 2 00 نذل ا لق ع ع

 رسك ي نيعلا ةسدع دعاست ةبدحم ةسدعب أطخلا اذه ححصيو -



 م ل هه

 . ةرعقم م ةسدعب ا 0

 يل ا رس دس مه
 توافت ةيبسو (ةّيِجَتْنَألا) ةّيطقتاللاب فرعي ام ٍرَصَبْلا ءاطخأ نمو

 ا 2 2

 . ةّصاخ تاراظتب ُهُحِيحْضَت ند دو - ةلقملا سوفت يف

 مد عا فقع 07 2 5 هر مل
 نويروشالاو ةنعارفلا ليست دقق. اذ دكقلا ةنردق ةكاراطتلاو

 ساتر لم روم سلا 8 ءا 5 2

 ةراظنلا عرتخم َلَهَجَن انك نإو نحنو . ةّيوّرلا نيسحتل تاسّدَعلا َنِم اًعاوْنأ
 عَ منَص (1834-17431) ويليلاغ رشا ملاعلا نأ ُضِرَْت انف ةئيدحلا

 لارا نع ع نع نق

 . ةريصب تكص نجح اهملسساو ةدحاو

 لغورب سرطبل « ٍكولملا ةدابع» باتك يف 154 ماعلا لإ دوعَي مُسَو

 ١



 األ

 حّرقلا سر

 لا يف ٌرَهظَت ةعبسلا قع سيرا كلا ناولأ نم ةعومْجَم حر سوق

 ٌةَعْشَأ أ سكي م ِرطَملا ٍتارطق لالخ يضت امدنع .نيكشلا ةّلياقم

 ةيماسألا 000 لإ ٍسْمَشلا 2 0 رك ما

 تا

57 2 

 ا ا ةيداعلا وألا 0 اَنْ انابخأو . مل تارلاب فرغت

 0 ابيترتي اوتو 0-5 كارلو لوألا ٍٍ عَقَي

 1 هاع سهم هر 0 5

 .يوق 2 هاو 5 وضل 3 يوم ودك 0 هع

5 



 ع رتل سل مل عي ع ل ل لا

 ُي اهرورُم دب ةريكملا ةعشألا وجو . يجاجُر روشومب ةعْشألا نم

 يتيلعلا تاولأ حالو اذ هلع يدم لق هل

 لمع كِتعاطّتسابف يِجاَجُر روشرَم كيدل فاو مل اذإ . اهْيَلَع ةطقاسلا

 . كالا بَ ىلَع ءام قط يف ةلئام ٍةَليطَتسُم ةآري رمي "ينام روشؤم
200 

 َكْلْعَلَو . بيرق 1 رات ىلع وضيطلا , طاقّسإل قارا م عضو طيضإ
 وي ّق َةَراَوَد ٍقدَرِم نم رئانتملا عاملا شاشر نم ََُق 0 ُدِهاشُت

 ف
 : سيمشم
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 ٍرْعْبَطلا ناوْلَ

 هرصلا, ينكر ني نع هلأ ني شا ناطر مِلعلا تاك
 هَ

 نسي هرع عال 20

 يل م ٍةعْبَسلا فيلا لاول ب ضنا

 .ترغيألا 3 3 وطيطلا نا "تَداعَف 5 عضو يي ياكل
 8. 9 م

 . اهتداعإ نكح يطا تاولأ ٍصرقب ةَبرجت كتر ردا دقو

 ع .تاولأب ٍتاعاطق لولو مس 1٠ ارسم طقدا

 ٍةَعْرسب صْرُفلا دو رودو اوشن اطيح هرب ررْمأَو ِرْكْرَم نم صْرَقلا د بْنَ
 0 ناوُلألا نأ ىرتق « دّشلاو مرَبلاب ةلوكملا 00 ُدالوألا مودي اك سرع ىو عالما ع

 . اًييرقت ضييبأ ”ِصْررفلا نول نثر“



 عمو

 ٌرمخَألا مَلقلاف « ُهْسِكْمَي يذلا يفّبَطلا نول ىلع منجلا نول ُدِمَشَي

 ام اذاو . اهني َرَمْخَألا سكفيو وْمُطلا َناولَأ صني ُهّنَأل كِلْدَك ودبي

 ال مَلَعل نأ َدَوْمَأ ودبي هَ رمْحألا ول نم ام اًيلاخ 00 00 انهجو

 م

 وبقت 1 ىرتق رولا اهصرَعَو قرثألا عاقولسلا قروب هلع طغ

 ةبلعلا لخاد لوم ءايشأ عض م قرأ الاخ هيلعلا باج يف ةبقارملا

 نوللا تأ تاك اذاس و طلق اذامق . ةقاركلا شل دنع اهلا ذعار
 ؟ ةَبلعلا يف ماسْجألا ٍناوْلَأ لع قرزألا



 ضأإ

 8 هس

 ٍناوُلألا جزم
 د < _ 2 0

 ةمجسنم ةتفاد ناولا

 بالود نورك الا مدحت

 ناك لإ ناوُلألا نك مشو

 0 َرَضْخَألاو

 :بالودلا لَع ةلباقتملا ناولألاف
 رح الا امنجلاو ذرذ هلال نازل يف

 0 اذكهَو 00 .عوصنب ةقفاوتم ةّدِراب ناوْلأ

 هراوجب قّرزَألا -- يلاقترلا

 قرذألا نطت ذأ ةقرعلا قرون َكِلَذَك . رَضْحَألاب هتطاحإب يِجالا رَمْحَألاَو

 وج اَمَأ - اهّوَج لع ةقاطَللاو ءودُهلا ءافضإل يناوجنألا وأ رّضخألا وأ

 . ةفاذلا ِرَمْصَألاو قالو ِرَمْحَألا ناوْلَأ هيفضتف رطاشتلاو لمعلا

 م 1 هع

 ةنولم اهسفن رى دع مث قدرابلا ناولألاب اهنولو ةروص مسرا

 جازيلاو ٌّوَجلا ١ له . يم مث * ناجح اًمكَرثأ ةئفادلا ناوألاب

 ءاضِيَب َةَحْفَص ىلع لاقرب وأ َرَمْخأ اًعَص ايم ات ث ؟اهيف ٍنيلتخُملا

 دحملا 2 َقيِدحَتلا _ عباتو 3 0 . ٍةَقيِقَد دم ا هيف م

 ناكم َكّيَرِظان مامأ اًنهاب ِرَمْحألِ ملا َنْوَللا ىرت لَه - ءاضييبلا

 ؟ َكِلُذ 0 ا  عّيرملا

 يع م مى

 يول اهياحشرُمب َةَقاَمَكلا ءاوضألاو َروانَملا حراسملا ملختست

 مامأ حوضوب يكمل زاربولو ةيسبا ةيرتملا كاررتلا امسك
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 ٍثيِدَح وسم يف روانملاب ةرانإلا

 تانك رار يفقس ةّيرادج قر ٌرواَنَم وقت 2 5

 ُهييلت ءارضألا هيت يذلا سا حرمصلا لس ٍتاطاشتلاو

 ءارثق ةارء جل ٍتاحشرمب ماسلا تارا

 50 رتاحشرمب را يلا

 د وأ « نيج رمتملا ءاجا م نيَلِصَفْنم نيراونم رون جِرتمَي
 ع

 ب حرسملا رينتل ل رتل كاقررو 2 ارم روانَم



 ايارملا

 حش نأ هذي ةحضاو كتَروص ىرت قآرولا مامأ لوْغَش طْشَْت فقم اًميح

 ةتتشتل ٍرلوقْصَم َرْيَغ اًنْشَح حْطَسلا ناك ْوَلَو . وصلا ند رمال

 يان لك يف 2

 2000 مشب دل
 َرْبع وأ اياوُزل 7-5 0 ايارملا يف يضاكيلا يشغل

 نم رطيسَب قافثم ُص هلكدلو ,قاشملا ي لاننا عارخلا
 ع هر

 7 كر اق ل قروب

 رادارلا تاّيئاوه



 ايلُعلا ةآرولا نإ . قافتيلاب هرب راو ٍرادج أ ٍزجاح ارو نق
 7-5 ”كنع لا ةلكحت اهرودب لح ىلقسلا قارا لإ رظنملا اكتت

 ءاملا ْحّْطَس َقْوَف قافثملا فرط اهدِئاق ُدَعَصي يتلا ةّصاّوعلا قافثيم ٌريم ٌوُه
 . هتحَت هو حْلّسلا لع ام ىريل

 ٍلمحلا لهَس لْهَس ٍرَوَطُم قافثي ّيمْضَت ةيرت ةركفل تزيح دقو كلو

 َرْبَع وأ زادججلا ةيواز لوح ويف ىرتل ىّوقملا وقَرولا نم م دبوبلأ 0 ةعتصت
 . ديدش ماحز 0 اة اي 0 كاّيشلا ٍةبتع

7 
 هلاك رقت لواح ؟َكِيأر افق ىرتل ٍنْيتآرِم َمادختسا َتْيَرَج لَه 2 ع هدمه

 يف ام "كَل "سكب ةياث ةآْري “تسخشسا وأ اذام .قآرم يف ةسكمْنُم

 ؟ لوألا قا رملا



 ةَسّوقُمو ةلئام ايارملا

 ةبعل - ٍنيكدماعتمو م يساَتم [هيقْرَح لع نتا و

 ةَيواّزلا قّيَض ه بلل ىَرت ةروص مك . اهني ( جنط ةعطق ذأ هَ ةريغص

 اذهب 3 . ةَجِئاَنلا رّوصلا ِدَدَع يف كلذ َرثَأ ٍظحالو نيتارملا نيب ب
 للا ع ع "ل نأ ناب

 . اهُدَدَع ُدْياَرَتي رّوصلا ٍرَوَص ىلع 00
 هم 2

 اهني ةينذ 01 0 لاوس اهني نيتاباقتم ني كاسل

 مريب همم وي

 0 0 روصو

 ٍِقرَو ٍةَحيِفَص قوه ةلئاَُم ةريْغَص ايارم ثالث ٍىِصال رطيرشب تنبأ
- 

 ًانارملا نين ا ىف نزعل قرولا 0 زّرَحلا ضعي ا . ءاضيب



 لدي .تاورحلا دارَح . اهناساكعلا نم ,جتانلا نس طبت ظحالو
 . ةعيدبلا سس لكشتا - طنا طيح ايمو

 . ةيارغلا ةتوافتم ودب اقترح نإ اييوعم ةارملا حْطَس ناك اذإ نأ

 نإ ؟ ظحالت اذام - اهافق يف ّمُث ٍةَليقَص قلم نطاب يف كتروص ْرظْنأ

 ايارملا يف هدأ مناد يه ا يخ ةورتم ورتقلا لدا وعلا
 لعل هع

 ةَببرغ و لاكش وصلا 5 ايارم تاعاق ٍضراعمملا ضعت قا ةبدحملا
 ؟اهضعب تر لَه - 06 ةكِحْضُم هل لرش

 فحل



:3 

 هعنضت َفيَكَو (بوكسلتلا) "بقول

 ٍسْمشلا رونب رَمقلا رت اك ا ءاّسلا يف الذكي مون ني ركل ىرت

 ةّيكلفلا مارجألاو موجُنلا مل لا عرب كلوا قيكعلكلا

 يي مادخِتساب سَ ٍحوضوبَو

 اولا بقرولا لَّمْعَي ان تاسّدعلا ىلع ل كفرا

 1 ٍسكاع كر و نلوين كا د سل ٍةسوقملا انك

 ف يِكلقلا مرجلا َنِم ةٌعِشألا عمجت ٠ ٍةَرعقَم قرم نم نورق ةَّنالَث ىلاوَح

 ينَْي اذهو - وبلا كلي يف ةعمجّتملا ةروصلا ربك هيَ ةسدَعو « وب
 . هبناج يف لب ةرشابم عبقزملا ردع ٌرطنَت ال ٍسكاعلا برملا يف َكْنَأ

 ةقالحلا ةآري) عقم قرم نه طيست سكاع فرو ُعنُص َكنكْدُيو

 ةاريا عَض . ٍةَحْطَسُم ٍةَريْغَص قاَرِمو 0 ٍةسدعو ( ضرع اذهل ٌةيلاثم



 يف ةَركَقملا ةارملا ةروص قلتم رجلا ءاجناب كاّبَشلا م ةّرْعَفملا

 ةيكمسلا عوصلا فاشل ١ كل تملا مِلَخَتْساو . ةَحّطَسُملا ا

 ! حطبخلا قاريلا نع

 رامولاب يف سكاعلا ليه بقر َوْه ماعلا يف سكاع وقري َربكأ نإ
 اني نا ْقارَملا قرلغو ناش هينح هتارم ا ةّدحتملا ٍتايالولاب

 وألا ذ ةقدلاب ةوحسلا تاسّدعلا 00 وحصل قرساكلا نم

 ةمِدحتسا + رتب دي دل كلب امنع هي تلي سلا ىإ م

 اليل ةّيكلفلا مارجألا وأ راه ةتمرألا ماسْجألا ةَدَهاشُمل طَقق

 سكاعلا ليه بقر
 ةَدِحّتملا تايالولا . ايثروفيلاك . رامولاب ِلّبَج لع



 ِرَصَبلا عادخ

 ىلَع اًمئاد ودّي ال ءايْسَألاَف ٠ انَراصْبَأ نيننلا نر ذم نخل

 ذا هن َكِلْذ لع 0 لاثم وه يتلا وأ) ٌيوارْخّصلا بارّسلاو . اهتقيقَح ف ُ

 نم دراولا ُيَلُكلا قولا ساكينال هَ ةجيشت تاون أ مهو م الا عري

 .عالقإلا رثلشو ىلع ةركرك ةّرئاط - ا 3

 نفسا اهتزَجل ةبولقملا ةزوصلا د ظحال»

 م »ب

 ليلك ذخ . هلل ةّيرَصِبلا عّدُحلا ورذه ٍضْعَب 3 َكِتَعاطِتْساِبو
 ةطس و ءرجل لميا اياوّزلا فاَوَح ع مسراو ميدق فتاه

 جو ع مدرع 02

 كك . اهتقباس نم اًمْجَح َربْكأ َةَرَم لُك يف ةَطْقنلا العاج دا مْلَقب

 كن



 يع ه ل

 اهناكر ةطشنلا كلل ودك قوألا تنصل نم انت ٍةَعْرس ليلدلا كاكنم
 وع ل 6

 ! ددمتتو ومنت

 عض . رتفدلاك و ٍبناج نِم اه ةقاطب أ درر ير ندع

 00-0 ٍديِدَحَتل مسج لكيم طرقا لغو مانيلا سب نورك فرو
 ةفلتخم ٍعاضوأب فارطألا را نوبركلا قدا . فارطألاو سأل

 0 مسجلا كَل وكيس ٍةعرسب قارؤوألا م َدْنِع . ريل 0
2 

 دئانود وا سوام يكيم لثم) ةشاشلا ىلع اهارت يات لا 00

 ثيحب ٠ ةجردتملا حالما وصلا تارّشع الإ ةّقيقحلا ف يه ام (كاد

 ةعرسب م مح 0 امتدنِعو ٠ امها 2 كيل ايناعلز فلتخَت

 .لكو لردك اهناكو ان و ياقلا ف ةروع ردع ناوح

 :ه



 تك

 ٍرادرَدلا 1 ةناقري

 ٍضْرَألا ىلع قايَحلل ٍناّيرورض اهترارَحو ٍسْمَشلا ءوض نأ انفرع

 ف رفيع تانارحلاو كانابا َضْعَب نك . ٍسْمّشلا رلاوزب كورت ةاحلا

 .ةسياد َةَمْلظ يف ىّتَح ْوَأ سْمّشلا رون نَع أَم

 (ٍليقورولكلا) ٍروُصْخَيلا ٍةَدَعاُمب اهءاذغ ءارَضَحسلا "تاتابتلا بكر

 يف ديتنتت ايرتكيلاو رطفلاك روصو هينتلا ان 0 ردا دارعلا

 ال اياقي نع ذأ ركل ريا علورب لع اهقادخ

 نأ نايتلو . رطفلا ني 'قيقد عنو ةكورتملا ةمطألا لع وهني أ َعولا

 7-5 مطاط ل ص رضا ٍٍشْيعلا لع ةرواق تاناجلا مدح

 ةاطخل يفشكلا َدْنِع اهاوتسو . ماي ةَعضب هبل لخاد اهفنخأو ل

 قل ع

 . ةيرهجملا روطأ
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 (نيبوط) دلخ

 تخت "شيعت يتلا "تاناويَحلاَو عء 8 -
 ىَنِغ يف اًيلاغ ٌنوكت ضْرألا_حْطَس
 اهني ٌريثكلاو .ٍسْمَّشلا ءْوَض ّنَع
 (ضْرألا ةقردر طل دا

 . ريَرْعلو دَلُخلاك ٍرَصِبلا ليلك ْوَأ

 اهني توشمال تناول شل
 ِ ع 3

 3 ع 3

 ىه عاملا ناديدو اكل . ملظم

 2-5 0 نإ 2 82-2 3 2 ى8

 كلاس .اضنزلا 2202

 .ِرْحَبلا ْحَلَبَو راكم



 ةَعِمَأ

 رّريللا 0 0 قمل 1 ةقاط 0 .حابطيلا 0
 وس اشوع

 و

 ك7 قرتخت ثيَحِب ذكرا ني ةكاط نإ مدت واجب ةذعتلا
 جى

 رَريللا ةَعشَأب طق ٌةادأ ! ٍتارتميتنس 0 اهُكَنْس ةيدالوف

 ماحلو ٍرِهَّصِل دا اا ءادج قيقَد رَريللا عاعشو

 ا ةميقدلا ةحارجلا يف رْزيللا ُةّعِشَأ ْمَدْخَبسَت اك . ةقيقثلا تاّيثآلا ءارْج

84 



 1 َلَحَم و اهب ةطيحُملا ٍةجنألا فالثإ نود ةضيرما ايالخلا قْرَحِل

 ِرَمَعلا ىلإ رّريللا 3 ةكشأ 0 ا 022000 ماع يف ف . ءاضفلا ا

 دقو . م نارخ هلام لا ما ت2 ؛ .عوطسلا نم 'تّناكو

 ا وعألا بك وكلاب كاملا ةيناكمإل اًقاقآ رت هذه تّحتف

 /١951 ماع را العلا ّقّلطَأ لغفلابو . ةلوهأملا ةّيئاضفلا نقسلاب

 اهثيات نا ةعأ تتاكد يللا تاسكاعي ندر كلف 0
 0 علف يردي نمو ٠ 0 ُ ٍةيِضْرَأل كل .تالطق أوهسي

 ا

 كالْفألا ُ لرد ىرعأ ملاوعب و لاصتتإلل انّبليسَو ها نوكأ ةريح 3

 ُرَدْصَملا . ةّيوفلّتلا تااكملا لقت يف ءابرهكلا َلَدَب ِْوَضلا ْمِدخَتَت ع ال
 1:68 .ءره ةرْدُق نم رّرْب عاعش وه يقاطلا



 يم اّطلا

 وكف ةرقلا دك قر هناا يتلا وقت َدْصَم يِه نشا |

 نيزختب « ديازتملا ٍهرِداصم قو دوقولا راع هيل لعب ٠ 0 ايدج

 1 .اينانشاو لتسلا هتن

 ىلإ ةَرسابُم سْمّشلا ةقاط لوحي ثيِدَح عا ريحا يع ةيذشلا ايالَحلاو

 لوح َةَرَ ئاذلا ةّيكلفلا عباولا م نم ريثك ُى ايالَخلا 000 مَدْخَتْ . ءابَرهَك

 اهمادختسا 0 06 اهتمْلك َعافترا 6 يلع 0 ٍضْرَألا

 ًَ رحل 0 ٍةقاط ردصملا

 0 رد 2 ع 5

 00 - 0 3 حفلا هنم عْنَص د 5 رم

 رنّرفلا 0 ١ ةّيوتم 00 0 ْق ما 2 لبو 8 يبطل

 . ةقيقد نم ََقَأ يف ها 3 ةّيدالوف ةحيفص 0



 ا ةّيلرنملا دل مدْخَتِف مئاَفَّصلا م ادع معلا

 لصتتو ءاوهلا وأ ءاملا ُلِمْحَت ٍةعيفر ٍةيِدْعَم بيبانأ ْنِم ُهُحئافَص تلات

 يف لزتملا وقس ىلع عمَجْملا بكي ملرملا يف ةَِفدَتلا را كسب

 ماما ُ (ماوهلا وأ) 20 موقيو . حقل ةكِشأ يّقلتل لكمألاو هاجّتالا

 ل مي افعل تلاع لِما ءاجْرأ رئاس ىلإ سا
 نش

 . دْربلا ةّسراقلا لالا ف يانألا راجفنا ا دمج ٌمواَقُم

 ةقاطلا ّنإَف 0 فدل را ءاّلا 20 تفقحت 2 اذاو

 . ةعانملا 0 2 ىلا ةقاطلا ة دكر زواجت ُى َرَعَبلا ا ةئييمشلا



 (قّيحلا تانئاكلا يف) نوعا
3-30 000 5 

 ءوضلل ةيفافشلا

 لالطلا

 بقثلا تاذ اريماكلا

 ِءْوضلا ٌراسِكْنإ
 تاسدعلا

 وا 0 558

 هر و
 ناتج ريح لج

 راكتلا ةسدع

 وع سا هن

 تاراظنلا

 حرقلا سوق

 م.

 ا



 0 ضيطلا نال

 5 ناوُألا َجرَم

 ا ايارّملا

 و قافثملا

 3 0 ةلئام ايارَملا

 : هددت كو بقرملا

 45 رصبلا عاد
 55 ِءْوَض الب ةايَحلا *5- 0
 4 مم

 ل
 00 ةيسمشلا ةقاطلا

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
| 




